
Д Е К Л А РА Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»._______________________________________________

(Для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЖСТАЛІ, будинок 1, Код
ЄДРПОУ 35748028___________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ 

Директор Мовчан Валерій Петрович, +380675609065. Natalia.Pak.contractor@arcelormittal.com. 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти);

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки

__________ Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1,_______________________
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: згідно Додатку 1 до Порядку і 
правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна... відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України №1788 від 16.11.2002 року, страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами не проводиться у зв’язку з тим, що Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.05.2020 р.
ТОВ «ПромТехДіагностика» (дата проведення аудиту)

Я. Мовчан Валерій Петрович_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

1. Вантажопідіймальні крани та машини (пункт 10 Додатку 7):
1) Таль електрична канатна марки «НУАТ3521Е206Н5». вантажопідіймальністю 2.5 т. 

заводський №171187. 2017 року виготовлення, країна-виробник -  Болгарія:

mailto:Natalia.Pak.contractor@arcelormittal.com


2) Кран мостовий електричний підвісний двопролітний типу «КПД 1.0-(7,0+7.0)-
6.0УЗ». вантажопідіймальністю 1,0 т. заводський №443, 2010 року виготовлення, 
країна-виробник -  Україна;

3) Таль ручна ланцюгова марки «Columbus McKinnoh», вантажопідіймальністю 3,0 т. 
заводський №111031866, 2012 року виготовлення, країна-виробник -  Німеччина;

4) Ківш для розливу рідкого металу типу «0=30т», заводський №5. 2009 року 
виготовлення, країна-виробник -  Україна.

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  16, у тому числі тих, на яких існує підвищених ризик виникнення
травм -  6, ________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд: адміністративні та виробничі споруди за адресою: м. Кривий Ріг.

вул. Криворіжсталі, 1_______________________________________________________________
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості.
Директор Мовчан Валерій Петрович пройшов навчання в комісії по перевірці знань з питань 

охорони праці ДП «ГНМЦ Держпраці» (створена на підставі наказу №65 від 15.05.2017 р.) згідно 
протоколу №86-18 від 16.03.2018 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони 
праці: Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці 
та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП).

Начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Пак Наталя Георгіївна. Провідний 
інженер з охорони праці Дідіченко Володимир Вікторович пройшли навчання в комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці ДП «ГНМЦ Держпраці» (створена на підставі наказу №65 
від 15.05.2017 р.) згідно протоколу №184-18 від 31.05.2018 р. за наступними нормативно- 
правовими актами з охорони праці: Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому 
в разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП).

Начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Пак Наталя Георгіївна. Провідний 
інженер з охорони праці Дідіченко Володимир Вікторович пройшли навчання в комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці ДП «ГНМЦ Держпраці» (створена на підставі наказу №65 
від 15.05.2017 р.) згідно протоколу №328-18 від 15.08.2018 р. за наступними нормативно- 
правовими актами з охорони праці: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

Головний інженер Воловик Валерій Анатолійович (Голова комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці та пожежної безпеки). Головний електромеханік Новіков Олександр 
Євгенович пройшли навчання в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «ГНМЦ 
Держпраці» (створена на підставі наказу №65 від 15.05.2017 р.) згідно протоколів №520-17. 
520/1-17 від 15.01.2018 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: 
Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та



виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»; 
НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу 
хімічних речовин»; НПАОП 27.5-1.46.14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві».

Головний інженер Воловик Валерій Анатолійович (Голова комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці та пожежної безпеки). Головний електромеханік Новіков Олександр 
Євгенович, Начальник бюро з підготовки та проведенню ремонтів Уткін Олександр Васильович 
пройшли навчання в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «ГНМЦ Держпраці» 
(створена на підставі наказу №65 від 15.05.2017 р.) згідно протоколу №216-18 від 22.06.2018 р. за 
наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання».

Начальник бюро з підготовки та проведенню ремонтів Уткін Олександр Васильович 
пройшов навчання в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «ГНМЦ Держпраці» 
(створена на підставі наказу №65 від 15.05.2017 р.) згідно протоколів №520-17, 520/1-17 від
15.01.2018 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: Законодавство 
України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої 
санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний курс з 
ОП); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»: 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 
0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних 
речовин»; НПАОП 27.5-1.46.14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві».

Начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Пак Наталя Георгіївна. Провідний 
інженер з охорони праці Дідіченко Володимир Вікторович пройшли навчання в комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці ДП «ГНМЦ Держпраці» (створена на підставі наказу №58 
від 04.03.2019 р.) згідно протоколів №95-19 від 29.03.2020 р., №168-19 від 31.05.2019 р. за 
наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила 
охорони праці в металургійній промисловості»; НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців 
щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин»; НПАОП 27.5-1.46.14 
«Правила охорони праці у ливарному виробництві».

Старший майстер1 основної виробничої дільниці Немченко Олег Олександрович, Начальник 
зміни Берека Павло Анатолійович, Заступник начальника цеху ЦВВ Єлецький Дмитро 
Сергійович пройшли навчання в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» згідно протоколів №1955 від 13.08.2019 р., №1679 від 15.07.2019 р„ 
№1789 від 15.10.2020 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: 
Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП).

Начальник цеху ЦВВ Коптєв Денис Ігорович, Начальники змін Берека Павло Анатолійович, 
Червинський Антон Володимирович, Заступник начальника цеху ЦВВ Єлецький Дмитро 
Сергійович, Старший майстер основної виробничої дільниці Немченко Олег Олександрович 
пройшли навчання в комісії по перевірці знань з питань електробезпеки ПАТ «АрселорМіттал



11.03.2020 р.. №1637/6 від 25.09.2020 р.. №257/20 від 07.02.2020 р.).
Начальник цеху ФСЛЦ Збітнєв Антон Миколайович пройшов навчання в комісії ЯП 

«ГНМЦ Держпраці» за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: 
Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП) (протокол №2418 від 19.10.2018 р.); по програмі зі спеціального навчання 
керівників та відповідальних осіб за протипожежний стан (інженерно-технічного персоналу), в 
тому числі виконуючих роботи з підвищеною пожежною небезпекою (протокол №1323 від
07.06.2018 р.); з електробезпеки за НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
ШТЕЕС) (протокол № 589 від 15.03.20198 р.); за НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол №1892 від 14.08.2018 р.).

Заступник начальника цеху з ремонту устаткування Лотошенко Олександр Михайлович 
пройшов навчання в комісії ДП «ГНМЦ Держпраці» згідно протоколів №520-17 від 16.01.2018 р., 
216-18 від 22.06.2018 р. за наступними нормативно-правовими актами з охорони праці: 
Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та 
виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку 
(Загальний курс з ОП); за НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості», НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії». НПАОП 27.5-1.46.14 «Правила охорони праці у ливарному 
виробництві» (протокол №520/1-17 від 16.01.2018 р.); по програмі зі спеціального навчання 
керівників та відповідальних осіб за протипожежний стан (інженерно-технічного персоналу), в 
тому числі виконуючих роботи з підвищеною пожежною небезпекою (протокол №1447 від
21.06.2018 р.); з електробезпеки за НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
(ПТЕЕС) (протокол №1653 від 20.07.2018 р.); за НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол №1892 від 14.08.2018 р.).

Механік цеху Соколовський В’ячеслав Григорович пройшов навчання в комісії ДП «ГНМЦ 
Держпраці» згідно протоколу №1892 від 14.08.2018 р. за наступними нормативно-правовими 
актами з охорони праці: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Електрик цеху Клеін Володимир Васильович пройшов навчання в комісії по перевірці 
знань з питань електробезпеки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (посвідчення №1 від 22.05.2020 
р.), за НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (посвідчення №2020/1900-3 від
27.10.2020 р.); за Законодавством України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі 
нещасного випадку (Загальний курс з ОП) (посвідчення №2018/7254 від 09.10.2018 р.)

Начальник цеху ЦВВ Коптєв Денис Ігорович, В.о. заступника начальника цеху з ремонту 
Біла Олена Олександрівна, Начальники змін Берека Павло Анатолійович. Червинський Антон 
Володимирович. Заступник начальника цеху ЦВВ Єлецький Дмитро Сергійович. Старший 
майстер основної виробничої дільниці Немченко Олег Олександрович пройшли навчання в 
комісії по перевірці знань з питань охорони праці ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.



№2020/1788-1 від 15.10.2020 р.. №2020/1034 від 13.02.2020 р.. №2020/1890 від 12.03.2020 р.. 
№2020/1900-2 від 27.10.2020 р.. №2020/1459-11 від 04.09.2020 р.)_____________________________

Слюсарі-ремонтники цехів пройшли навчання в комісії по перевірці знань з питань охорони 
праці ТОВ «ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (створена на підставі наказу №1 від 02.01.2019 
р.) згідно протоколу №091-325 від 17.03.2020 р. за наступними нормативно-правовими актами з 
охорони праці: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті».___________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Працівники, що експлуатують вантажопідіймальні механізми, мають дійсні свідоцтва про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничої професії «Машиніст крану (крановщик). 
керування ВПМ . що керуються з підлоги».

Слюсарі-ремонтники цехів мають дійсні свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації з 
професії «Слюсар-ремонтник».

Стропальники цехів мають дійсні свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації з 
професії «Стропальник».

Заливальник металу ЦВВ Біленький Олександр Вікторович пройшов навчання в комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (створена на 
підставі наказу №1 від 02.01.2019 р.) згідно протоколу №091-343 від 26.03.2020 р. за наступними 
нормативно-правовими актами з охорони праці: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом 
та пристроями»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 27.1- 
1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної 
металургії»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

На підприємстві затверджено «Положення про відділ охорони праці та промислової 
безпеки» (наказ №89 від 22.05.2020 р.). «Положення про систему управління охороною праці» 
(наказ №90 від 22.05.2020 р.), «Положення про навчання з охорони праці та пожежної безпеки» 
(наказ №91 від 22.05.2020 р.). «Положення щодо застосування нарядів-допусків під час 
виконання робіт підвищеної небезпеки» (наказ №92 від 22.05.2020 р.). «Положення про розробку 
і затвердження інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки» (наказ №93 від 22.05.2020 р.).

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Затверджено Типову програму інструктажу та спеціального навчання з питань охорони 
праці. «Програма вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки». «Програма для 
проведення первинного і повторного інструктажу з питань пожежної безпеки» (наказ №91 від
22.05.2020 р.)

На підприємстві створено Службу охорони праці (наказ №68 від 19.03.2019 р.).
На підприємстві створено комісію по перевірці знань з питань охорони праці та пожежної 

безпеки працівників ТОВ «ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (наказ №1 від 02.01.2019 р.).
Відповідальною за проведення вступного інструктажу з охорони праці призначено 

Начальника відділу охорони праці та промислової безпеки Пак Наталю Георгіївну (наказ №98 від
16.07.2018 р.У



Відповідальним за облік і технічно справний стан сталерозливних ковшів призначено
старшого майстра основної виробничої дільниці Немченка Олега Олександровича, 
(розпорядження №400 від 03.03.2020 р.).

Відповідальними за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів і машин, 
кранової колії призначено В.о. заступника начальника цеху з ремонту Білу Олену Олександрівну, 
електрика цеху Клеіна Володимира Васильовича (розпорядження №1205 від 19.10.2020 р.), 
механіка цеху Соколовського В’ячеслав Григорович, електрика цеху Іванченко О. О. 
(розпорядження №18 від 03.01.2020 р.)

Відповідальними за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами 
призначено начальників змін Береку Павла Анатолійовича. Червинського Антона 
Володимировича, Старшого майстра основної виробничої дільниці Немченка Олега 
Олександровича, В.о. заступника начальника цеху з ремонту Білу Олену Олександрівну, 
електрика цеху -  Клеіна Володимира Васильовича (розпорядження №1205 від 19.10.2020 р.).

Ві оповідальним за нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання призначено начальника бюро з 
підготовки та проведенню ремонтів Уткіна Олександра Васильовича (наказ №90 від 06.07.2018

ЕЛі
Відповідальним за електрогосподарство цехів призначено електрика цеху Клеіна 

Володимира Васильовича (наказ №129 від 23.01.2020 р.).
Відповідальним за загальне керівництво функціонування системи управління охороною 

праці призначено Головного інженера Воловика Валерія Анатолійовича (наказ №95 від
18.04.2019 р.).

Відповідальним за пожежну безпеку призначено Заступника начальника цеху ЦВВ 
Єлецького Дмитра Сергійовича (розпорядження №1051 від 27.08.2020 р.).

Відповідальним за безпечне проведення робіт на висоті в цехах призначено Начальника . 
бюро з підготовки та проведенню ремонтів Уткіна Олександра Васильовича (наказ №2 від
22.02.2018 р.).

Працівники забезпечені згідно законодавчо встановлених норм в повному обсязі 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».

Згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 за №246 працівники, які зайняті на роботах з 
підвищеною небезпекою, проходять обов’язковий попередній та періодичний медичні огляди.

Згідно Постанові КМУ №442 від 01.08.1992 р. «Про Порядок проведення атестації робочих 
місць за умовами праці» на підприємстві проводиться необхідна атестація робочих місць, а саме: 
дослідження важкості та напруженості праці, дослідження повітря робочої зони, дослідження 
шумового навантаження та інфразвуку, дослідження мікроклімату.

Працівники підприємства, задіяні при експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, 
мають актуальне і необхідне навчання і відповідну щорічну перевірку знань з питань охорони 
праці. Посадові особи Товариства, які здійснюють організацію та керівництво роботами 
підвищеної небезпеки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час 
прийняття на роботу та періодично один раз на три роки. Навчання та перевірка знань 
проводиться на суб’єктах господарювання, які проводять навчання з питань охорони праці 
працівників інших суб’єктів, мають відповідні дозвільні документи, та внесені в Реєстр 
Держпраці. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно- 
правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.



Працівники підприємства, задіяні при експлуатації устаткування підвищеної небезпеки мають 
відповідну кваліфікацію та допуски.

На підприємстві наявні технічні паспорти та інструкції з експлуатації заводів-виробників 
устаткування, обладнання та пристроїв. Вказані вантажопідіймальні механізми пройшли 
необхідні технічні огляди, а саме:

1) Таль електрична канатна марки «HVAT3521E206NS». заводський №171187: 
пройшла первинний повний технічний огляд у липні 2020 p.: наступний технічний 
огляд -  липень 2023 р.

2) Кран мостовий електричний підвісний двопролітний типу «КПД 1.0-(7.0+7,0)- 
6.0УЗ». заводський №443: пройшов первинний повний технічний огляд у липні 2020 
p.; наступний технічний огляд -  липень 2023 р.

3) Таль ручна ланцюгова марки «Columbus McKinnoh», заводський №111031866. 
пройшла повний повний технічний огляд у лютому 2017 p.: наступний повний 
технічний огляд -  жовтень 2022 р.

4) Ківш для розливу рідкого металу типу «Р=30т». заводський №5. пройшов первинний 
повний технічний огляд у липні 2010 p.; наступний повний технічний огляд -  
квітень 2022 р.

На Підприємстві належним чином ведуться журнали з охорони праці, а саме: реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці та пожежної безпеки; реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт 
підвищеної небезпеки; реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації 
інструктажів з питань пожежної безпеки.

Підприємство забезпечено технологічною, експлуатаційною документацією і довідковою 
літературою, необхідною для здійснення виробничої діяльності.

На підприємстві затверджено перелік законодавчих та нормативно-правових актів, вимогам 
яких дотримуються керівники, відповідальні особи та працівники Підприємства під час 
виконання професійних обов’язків (наказ №94 від 25.05.2020 p.); Підприємство забезпечене 
вказаними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці в повному 
обсязі, зокрема:

-  Закон України «Про охорону праці».
-  Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів 

на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

-  Кодекс законів про працю України.
-  НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з охорони праці».
-  НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
-  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників».
-  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
-  «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» -  наказ МОЗ 

України від 21.05.2007 № 246.



-  НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства».

-  Правила пожежної безпеки в Україні.
-  НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості».
-  НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 

підприємствах чорної металургії».
-  НПАОП 27.5-1.46.14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві».
-  НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від 

шкідливого впливу хімічних речовин».
-  НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском».
-  НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт».
-  НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт».
-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
-  НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
-  НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (ПЕЕЗ).
-  «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС).
-  «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ).

Для безпечної експлуатації заявленого устатковання підприємство має необхідну 
матеріально-технічну базу, яку постійно оновлює. Станом на сьогодні підприємство оснащене 
оргтехнікою, вимірювальними приладами, примірниками нормативно-правових актів з охорони 
праці, інструкціями з охорони праці, посадовими інструкціями, планами-графіками та програмами 
навчання з питань охорони праці.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази
навчально-методичного забезпечення).

грудня 2020 р.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20?Й^. № ______ .

Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через

у ' \С  г ч\
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податко^бї служби і мають відмітку в паспорті.
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